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Ano 30 - Nº 4723 - São Paulo, Terça- feira, 23 de março de 2021 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FLAVIANO LUSTOSA DE SOUSA e ANDREA DE MESQUITA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
operador de prensa, nascido em Oeiras - PI, aos 06/05/1981, residente em DIADEMA - SP, filho de RAIMUNDO FERREIRA 
LUSTOSA e de VITÓRIA LUSTOSA DE SOUSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, cozinheira, nascido 
em São Bernardo do Campo - SP, aos 06/11/1982, residente em DIADEMA - SP, filho de WILSON RODRIGUES DE 
MESQUITA e de DALVA GIORDANO DE MESQUITA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de março de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS e ANGELA JESUS DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, metalurgico, nascido em São Paulo - SP, aos 17/08/1967, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO ANTONIO 
DOS SANTOS e de SALVELINA MARIA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em 
São Paulo - SP, aos 06/03/1974, residente em DIADEMA - SP, filho de JULIO BISPO DOS SANTOS e de FRANCISCA 
MARIA DE JESUS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de março de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EDVALDO RIBEIRO DA SILVA e JEYZA BRANDÃO DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
motorista, nascido em Brasilia - DF, aos 18/12/1977, residente em DIADEMA - SP, filho de VALDINAR RIBEIRO BRITO e de 
MARIA ELOIZA TAVIANO DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido em São José do 
Peixe - PI, aos 04/02/1979, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO TADEU BRANDÃO DE FRANÇA e de MARIA 
CALISTA DA SILVA FRANÇA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de março de 2021. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
THIAGO DE FONTES ROCHA e AMANDA MOTA DE FRANÇA , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro, solteiro, 
assistente de analise de conteúdo, nascido em TABOÃO DA SERRA - SP, aos 13/09/2000, residente em Jardim Canhema , 
filho de JOSE FABIO MOREIRA DA SILVA ROCHA  e de JOSELMA BARBOSA DE FONTES ROCHA ; e a pretendente:  
nacionalidade brasileira , solteiro, assistente administrativo , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 31/07/1998, residente em 
DIADEMA - SP, filho de LADIELSON FARIAS DE FRANÇA  e de ANDREA DA COSTA MOTA DE FRANÇA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de março de 2021. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MICHAEL RODRIGUES DE SÁ e MARIA APARECIDA PEREIRA DE LUNA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, eletricista lider, nascido em Ouricuri - PE, aos 03/12/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de REGINALDO 
JOAQUIM DE SÁ e de VANUZA RODRIGUES SOARES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido 
em Pilão Arcado - BA, aos 03/03/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de EDVALDO RODRIGUES DE LUNA e de 
LUCINEIDE PEREIRA DOS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de março de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GABRIEL DA SILVA ARAUJO e GABRIELE LAÍS BAUMGARTEN, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
instrutor de informatica, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 22/06/1999, residente em DIADEMA - SP, filho 
de JOSAFA LOBO DE ARAUJO e de RUTE MARIA DA SILVA ARAUJO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
jovem aprendiz, nascido em VERA CRUZ - RS, aos 25/10/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de MARIO LUIS 
BAUMGARTEN e de LORECI HIRSCH BAUMGARTEN; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de março de 2021. 

 

 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RAFAEL CARVALHO FEITOZA DE LIMA e FERNANDA ALMEIDA PEDRAS, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileiro, solteiro, motorista, nascido em SANTO ANDRÉ - SP, aos 22/01/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de 
UILLIAN FEITOZA DE LIMA e de ROMILDA MARIA CARVALHO DE LIMA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
recepcionista, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 24/03/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de WAGNER PEDRAS e 
de GENESIA SANTOS DE ALMEIDA PEDRAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de março de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DENER CAVALCANTE e MIRIAM AOKI, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista financeiro, nascido 
em São Paulo - SP, aos 08/03/1967, residente em DIADEMA - SP, filho de BARTOLOMEU CASSIMIRO CAVALCANTE e de 
LEONTINA ROCHA CAVALCANTE; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, supervisora administrativa, nascido 
em São Paulo - SP, aos 29/12/1968, residente em DIADEMA - SP, filho de NICOLAU AOKI e de YASUKO AOKI; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de março de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ELVIS FERNANDO SANTOS ALMEIDA e THAINÁ PONCIANO NUNES, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, técnico de informática, nascido em Itamarandiba - MG, aos 16/06/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de IZAEL 
ALVES DE ALMEIDA e de VANUSA MARIA DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, operadora 
de caixa, nascido em Diadema - SP, aos 13/07/1995, residente em DIADEMA - SP, filho de MARCELO JOSUÉ NUNES e de 
ELDA FRANCISCA PONCIANO NUNES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de março de 2021. 

 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSE WALTER DA SILVA e FLAVIA NATALICIA DA CONCEIÇÃO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
divorciado, porteiro, nascido em Maceió - AL, aos 18/03/1973, residente em Diadema - SP, filho de JOSÉ DAMIÃO DA SILVA 
e de MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido em Cabo- 
PE, aos 19/11/1982, residente em Diadema - SP, filho de MARIA GENERINA DA CONCEIÇÃO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de março de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VALMIR SILVA OLIVEIRA e ELY OLIVEIRA COSTA , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, Pedreiro, 
nascido em Manoel Vitorino - BA, aos 25/07/1972, residente em Diadema - SP, filho de DOMINGOS JOSE DA SILVA  e de 
ELVIRA SOARES OLIVEIRA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, Auxiliar de Serviços Gerais , nascido em 
JEQUIÉ - BA, aos 22/06/1969, residente em Diadema - SP, filho de EUFLOSINO ALVES COSTA  e de EUNICE BATISTA 
OLIVEIRA COSTA ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de março de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANDRÉ MARTINS DO AMARAL e VITÓRIA MAÍSA DA SILVA SOUSA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, educador em saúde, nascido em Diadema - SP, aos 15/03/1986, residente em DIADEMA - SP, filho de GERALDO 
MARTINS DO AMARAL e de IVANILDA MARTINS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, vendedora, nascido 
em Ouro Branco - RN, aos 02/11/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de INÁCIO GONÇALVES DE SOUSA e de 
MARINALVA MARIA DA SILVA SOUSA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de março de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ÉVERSON DA SILVA e TAINÁ DA SILVA FREIRE, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, autonomo, 
nascido em DIADEMA - SP, aos 12/08/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de WAGNER DA SILVA e de SOLANGE 
BATISTA DA SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, vendedora, nascido em SÃO PAULO - SP, aos 
17/05/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de GILVAN BENTO FREIRE e de ADJENALVA FELIX DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de março de 2021. 

 
 
 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANTÔNIO RAÍ PINHEIRO LIMA e DANIELA SANTANA DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
repositor, nascido em Milhã - CE, aos 14/09/1998, residente em DIADEMA - SP, filho de MANOEL VALDETARIO DE LIMA e 
de MARIA ZULIENE PINHEIRO LIMA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, operadora de caixa, nascido em 
Senador Pompeu - CE, aos 14/10/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO GIUVANI DA SILVA e de MARIA 
LINDALVA SANTANA DE LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de março de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ALEJANDRO DIAZ SANCHEZ e LILIANA DA SILVA TRINDADE, sendo o pretendente:  nacionalidade mexicana, divorciado, 
engenheiro agrônomo, nascido em Tamaulipas - México, aos 26/08/1974, residente em DIADEMA - SP, filho de 
HERMENEGILDO DIAZ e de MARIA TERESA SANCHEZ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, 
recepcionista, nascido em São Paulo - SP, aos 15/02/1990, residente em DIADEMA - SP, filho de LINALDO SEVERINO 
TRINDADE e de NELCI LUCIANA DA SILVA TRINDADE; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de março de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RAFAEL HENRIQUE DOS SANTOS BEM e MAYARA FURUSE PEREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, empresário, nascido em São Pedro - SP, aos 30/06/1991, residente em São Bernardo do Campo - SP, filho de 
CARLOS ANTONIO BEM FILGUEIRA e de ASSUCENA MARIA DOS SANTOS BEM; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, empresária, nascido em São Bernardo do Campo - SP, aos 10/08/1993, residente em Diadema - SP, filho 
de CARLOS JOSE PEREIRA e de MARCIA HIROMI FURUSE PEREIRA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de março de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
GIVANILDO DA SILVA FARIAS e MIRELE BISPO FARIAS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, nascido em Itororó - BA, aos 19/11/1985, residente em Diadema - SP, filho de ALMERINDO DOS SANTOS 
FARIAS e de ADELZUITA DA SILVA FARIAS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, fiscal de caixa, nascido em 
Itororó - BA, aos 30/04/1984, residente em Diadema - SP, filho de ALVINO DOS SANTOS FARIAS e de MARIA LÚCIA DA 
SILVA BISPO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de março de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
SILAS CHAGAS DE ARAUJO e ADRIELLY STEFANY FELICIANO FERREIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, atendente, nascido em Diadema - SP, aos 23/04/1996, residente em Diadema - SP, filho de JAVERT 
CHAGAS DE ARAUJO e de SILVIA LUZIA DE ARAUJO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, cabeleireira, 
nascido em São Paulo - SP, aos 02/05/1994, residente em Diadema - SP, filho de NORTONCLEY FERREIRA e de ADRIANA 
LUCATIA FELICIANO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de março de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ANTONIO EUGENIO DOS SANTOS e VILMA DE ARAUJO DIAS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
pintor, nascido em Diadema - SP, aos 07/05/1977, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO EUGENIO DOS SANTOS 
e de MARIA DAS GRAÇAS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascido em Mundo Novo 
- BA, aos 21/08/1974, residente em DIADEMA - SP, filho de ROQUE FIRMO DIAS e de CARMEN DE ARAUJO DIAS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de março de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
RICARDO PAIVA DO NASCIMENTO e ANA PAULA BRAZ AMORIM, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, operador de máquinas, nascido em São Paulo - SP, aos 10/05/1988, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ 
REIS DO NASCIMENTO e de FRANCISCA ALVES PAIVA DO NASCIMENTO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, atendente, nascido em Diadema - SP, aos 14/09/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de FRANCISCO BRAZ 
AMORIM e de FABIANA FEITOSA BRAZ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de março de 2021. 

 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
ELIAS VITORINO DE MELO  e ALESSANDRA MATIAS BRITO , sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro , divorciado, 
administrador de empresas , nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, aos 28/09/1974, residente em DIADEMA - SP, 
filho de LUIZ VITORINO DE MELO  e de ELVIRA MARIANO RAMOS DE MELO ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira , 
divorciado, coordenadora de projetos , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 20/06/1977, residente em DIADEMA - SP, filho de 
MANUEL DE OLIVEIRA BRITO  e de QUITÉRIA MATIAS BRITO ; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de março de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VAGNER CARVALHO DE ARAUJO e DAISY CRISTINA JESUS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, 
solteiro, autonomo, nascido em São Paulo - SP, aos 12/02/1991, residente em DIADEMA - SP, filho de DAMIÃO DA MATA 
DE ARAUJO e de MARIA APARECIDA VIEIRA DE CARVALHO; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, gerente, 
nascido em São Paulo - SP, aos 30/05/1994, residente em DIADEMA - SP, filho de LUCI DALVA DE EJESUS SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de março de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
VINICIUS SILVEIRA MARTINS DE ANDRADE  CARLOS  e BIANCA DE LIMA NASCIMENTO SILVA , sendo o pretendente:  
nacionalidade brasileiro, solteiro, operador de máquina , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 07/05/1993, residente em 
DIADEMA - SP, filho de SÉRGIO DE ANDRADE CARLOS  e de JAQUELINE DA SILVEIRA MARTINS  CARLOS; e a 
pretendente:  nacionalidade brasileira , solteiro, consultora de vendas , nascido em DIADEMA - SP, aos 28/06/1997, residente 
em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ FRANCISCO DA SILVA  e de ELIANE DE LIMA NASCIMENTO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de março de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
MATHEUS JHONATA DOS SANTOS MACEDO e IVANILDE CINTHIA LINHARES DE SOUZA RODRIGUES, sendo o 
pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, repositor, nascido em MACEIÓ - AL, aos 02/02/1997, residente em DIADEMA 
- SP, filho de JEOVANE ALBERTINO MACEDO e de LAIZA MONIKE DOS SANTOS; e a pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, demonstradora, nascido em BRASILIA - DF, aos 29/12/1997, residente em DIADEMA - SP, filho de 
SEBASTIÃO DE SOUZA RODRIGUES e de VALQUIRIA CINTHIA COSTA LINHARES RODRIGUES; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de março de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
CLEYTON PIRES DA SILVA e ANDRESSA GUILHERME DA SILVA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
aux. de expedição II, nascido em Água Branca - PI, aos 26/08/1999, residente em DIADEMA - SP, filho de LEANDRO PIRES 
DA SILVA e de WANDERLÉA PEREIRA DA SILVA PIRES; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascido 
em Diadema - SP, aos 21/06/1995, residente em Diadema - SP, filho de EDILSON GERALDO DA SILVA e de ROSANGELA 
GUILHERME DA SILVA; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de março de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
EVERTON DE JESUS MESSIAS  e BARBARA THAIS ABRAO, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro , solteiro, 
autonomo , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 19/02/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de JOAQUIM JORGE 
MESSIAS  e de DOLORES DE JESUS MESSIAS ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, nascido em SÃO 
PAULO - SP, aos 15/04/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de JOSÉ LUIZ ABRAO e de ANA MARIA CANUTO ABRAO 
; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de março de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
THIAGO FERREIRA DE OLIVEIRA e MAYARA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, divorciado, eletrotécnico, nascido em São Paulo - SP, aos 16/12/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de LUIS 
AMARO DE OLIVEIRA e de ROSILENE FIRMINO FERREIRA; e a pretendente:  nacionalidade BRASILEIRA, solteiro, 
autonoma, nascido em Diadema - SP, aos 09/08/1993, residente em DIADEMA - SP, filho de ORESTES RODRIGUES DOS 
SANTOS e de ANELITA PEREIRA SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de março de 2021. 

 
 
 



 
 
 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
FERNANDO QUIRINO DE SOUZA e MARIA DA GLÓRIA CIRIACO DE ARAÚJO, sendo o pretendente:  nacionalidade 
brasileira, solteiro, chapeiro, nascido em Mulungu do Morro - BA, aos 27/11/1985, residente em DIADEMA - SP, filho de 
URÇULINO JOSÉ DE SOUZA e de MARIA QUIRINO MEDEIROS; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
arrumadeira, nascido em Teofilândia - BA, aos 15/08/1987, residente em DIADEMA - SP, filho de ANTONIO CARVALHO DE 
ARAÚJO e de MARIA HELENA CIRIACO DE ARAÚJO; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de março de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
JOSÉ BARBOSA DE SOUZA e MARIA APARECIDA DOS SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de serviços gerais, nascido em COREAÚ - CE, aos 13/06/1970, residente em DIADEMA - SP, filho de JOÃO 
BARBOSA DE SOUSA e de NEUZA MARCELINO DE SOUSA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, divorciado, auxiliar 
de limpeza, nascido em FARIAS DE GUANHÃES - MG, aos 11/07/1964, residente em DIADEMA - SP, filho de AGENOR 
CAMILO DOS SANTOS e de ALTIVA VANA MARTINS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de março de 2021. 

 
Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
DAVI ANTUNES MOTA DE SOUZA  e ESTHER PRATES SANTOS, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileiro , solteiro, 
protético , nascido em SÃO PAULO - SP, aos 26/01/2000, residente em Diadema - SP, filho de SILAS MEIR DE SOUZA  e 
de VANESSA ANTUNES MOTA DE SOUZA ; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista financeiro , nascido 
em São Bernardo do Campo - SP, aos 19/01/2000, residente em DIADEMA - SP, filho de JEFFERSON MIRANDA SANTOS 
e de FABIANA DE AGUIAR PRATES SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

Diadema- SP, 23 de março de 2021. 

Adauto Faria da Silva, Diadema, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem 
WILLIANS SANTOS SILVA e ALBERTINA ARAUJO SIQUEIRA, sendo o pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, 
coordenador de RH, nascido em Diadema - SP, aos 15/07/1985, residente em Diadema - SP, filho de VALDEMAR CABRAL 
DA SILVA e de NIVALDINA BISPO DOS SANTOS SILVA; e a pretendente:  nacionalidade brasileira, solteiro, analista de 
planejamento, nascido em São Caetano do Sul - SP, aos 20/07/1992, residente em Mauá - SP, filho de VALDÊNIO SOARES 
SIQUEIRA e de REGINA REZENDE DE ARAUJO SIQUEIRA; 
 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. 
Lavro o presente, que afixo no lugar de costume e publico pela Imprensa Local. 
Diadema, 23 de março de 2021. 
O Oficial: Adauto Faria da Silva. 
 
 
 


